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Astăzi se acordă Bursa Regele Carol I și Bursa Regina Elisabeta pentru anul 2018
Marți, 13 martie 2018, în Aula Mare a Academiei
de Studii Economice din București, vor fi acordate
Bursa Regele Carol I și Bursa Regina Elisabeta (anul
al III-lea), fondate de Majestatea Sa Margareta,
Custodele Coroanei, și de ASR Principele Radu.
Principele Radu va reprezenta pe Majestatea Sa la
această ceremonie.
Patru burse regale cu caracter anual au fost
fondate de Majestatea Sa și de Principele Radu în anul
2015, în preajma sărbătorilor de Paști. Bursa Regele
Carol I și Bursa Regina Elisabeta sunt destinate
studenților Academiei de Studii Economice din
BRucurești, iar Bursa Regele Ferdinand I și Bursa
Regina Maria sunt oferite anual studenților
Universității Academiei de Științe din Chișinău.
Bursele anului 2018 de la Chișinău vor fi acordate
în ziua de 23 martie 2018, la Universitatea Academiei
de Științe.
Beneficiarii (în fiecare an, alții) sunt aleși dintre
acei studenți care au rezultate remarcabile la studii și se află într-o situație materială precară.
Bursele continuă tradiția sprijinirii educației naționale de către Coroana Română.
Bursele regale anul I
Bursele regale anul II
SURSA: ROMÂNIA REGALĂ - http://www.romaniaregala.ro/jurnal/astazi-se-acorda-bursaregele-carol-i-si-bursa-regina-elisabeta-pentru-anul-2018/

Ministrul Valetin Popa a discutat cu ambasadoarea Franţei despre predarea limbii
franceze în unităţile de învăţământ din România
Aspecte legate de predarea limbii franceze în şcolile şi universităţile din România, precum şi modalităţile
concrete de cooperare la nivel european pentru implementarea Concluziilor Consiliului European din
decembrie 2017 au fost principalele teme abordate, pe 12 martie, în cadrul întâlnirii ministrului Educaţiei
Naţionale, Valentin Popa, cu ambasadoarea Franţei, Michele Ramis.
Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, a fost adusă în discuţie importanţa
implementării conceptului de universităţi europene, concept susţinut pentru prima oară în cadrul Summitului
Social de la Goteborg de către şefii de stat şi guverne.
“Ministrul Valentin Popa a pus accent pe necesitatea susţinerii principiului excelenţei, respectiv al
distribuirii echilibrate din punct de vedere geografic, atunci când se va trece la înfiinţarea acestor centre de
educaţie vitale pentru identitatea europeană”, se arată în comunicat.
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Totodată, ministrul român a scos în relief
necesitatea extinderii activităţilor organizaţiei “Alliance
Francaise” şi în zona de est a României, având ca
obiectiv promovarea francofoniei, organizarea unor
cursuri şi a altor activităţi în limba franceză.
“S-a subliniat şi importanţa implicării instituţiilor
educaţionale în programul Sezonului cultural RomâniaFranţa 2019, proiect în cadrul căruia Republica
Franceză este partener în organizarea şi desfăşurarea
activităţilor ce marchează Centenarul constituirii
României moderne. Născut dintr-o voinţă politică
comună, la cel mai înalt nivel, Sezonul România-Franţa
2019, a cărui desfăşurare coincide cu Preşedinţia
României la Consiliul Uniunii Europene, celebrează două Centenare: cel al Marii Uniri, implicit al României
moderne, respectiv centenarul sfârşitului Primului Război Mondial”, afirmă aceeaşi sursă.
În cadrul aceleiaşi întrevederi, cei doi oficiali au avut un schimb de informaţii cu privire la oportunităţile de
dezvoltare a Liceului francez “Anna de Noailles” din Bucureşti. Au agreat şi continuarea desfăşurării
activităţii în România a Expertului Tehnic detaşat de “Expertise France” în cadrul Ministerului Educaţiei,
pentru sprijinirea dezvoltării învăţământului profesional şi tehnic din România. AGERPRES
SURSA: EDU MANAGER - http://www.edumanager.ro/ministrul-valetin-popa-a-discutat-cuambasadoarea-frantei-despre-predarea-limbii-franceze-in-unitatile-de-invatamant-din-romania/

Important:





Revista presei conţine fragmente preluate, fără nicio modificare, din articolele despre învăţământul universitar ce apar în
presa locală, regională şi naţională.
Academia de Studii Economice din Bucureşti nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor apărute în
presă, redate pe această pagina exact în forma în care au apărut în publicaţiile respective.
Responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor aparţine în totalitate autorilor acestora (sursei).
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